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بازدید وزیر فرهنگ از تئاتر شهر

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی شامگاه سهشنبه (بیستویکم
خــرداد) بــا حضــور در مجموعــه تئاتر شــهر ضمن تماشــای
فرهنگ نمایش «کمیته نان» به کارگردانی لیلی عاج در تاالر قشقایی
در جریــان تــاز ه تریــن اقدامــات انجــام گرفته در حــوزه بازســازی تــاالر اصلی و
حاشــیههای محیط پیرامونی این مجموعه قرار گرفت .سید عباس صالحی که
بههمراه شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به تماشای این اثر نشست پس
از پایــان اجرای نمایش با کارگردان و بازیگران نمایش «کمیته نان» دیدار کرده
و از آنهــا بــه جهت اجرای این اثر نمایشــی در تاالر قشــقایی قدردانی کرد .طبق
گزارش ایلنا ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی قبل از آغاز اجرای نمایش در دیدار
کوتاهی که از تئاتر شــهر به عمل آورد با ســعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر
نیــز دیــدار کرده و در جریان تاز ه ترین اقدامــات وی و مدیریت ادار ه کل هنرهای
نمایشی پیرامون اتفاقات اخیر محیط پیرامونی تئاتر شهر که طی روزهای گذشته
موجب بروز مشکالت و حاشیههایی شده بود ،قرار گرفت .صالحی پس از بازدید
ازعملیات بازســازی و بهســازی تــاالر اصلی مجموعه تئاتر شــهر با محمدعلی
توگو
ســلیمانی مدیر پروژه بازســازی پیرامون جزئیات عملیات بازسازی به گف 
پرداخته و از آنها خواست با تالشهایی که توسط وی و همکارانش در حال انجام
است ،پروژه بازسازی و بهسازی تاالر اصلی در وقت مقرر به پایان برسد.

استودیو هورخش صاحب انتشارات شد
روی خـط
خـــــــبر

اســتودیو هورخــش در ادامــه فعالیتهایش در حوزه نشــر
موفق به کســب مجوز تأسیس انتشاراتی به همین نام شد.
این استودیو در حوزه کمیک و انیمیشن فعالیت میکند.

یوسف جاوید درگذشت

یوســف جاوید بازیگر نام آشــنای اردبیلــی که مدتی به بیماری مبتــا بود دار
فانی را وداع گفت ،مراســم تشــییع پیکر این هنرمند روز چهارشــنبه از مقابل
مجتمع فدک برگزار شد.
مراســم تشــییع پیکر زنــد ه یاد حســین صفاریــان ،عضو پیشکســوت انجمن
بازیگران بدلکار سینما صبح چهارشنبه  ۲۲خردادماه از ساختمان شماره دو
خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار شد.

وسواس وزارت ارشاد بعد از رحمان 1400

ابراهیمعامریان(تهیهکنندهسینما)ازاکرانفیلم«دینامیت»وساختقسمت
ســوم فیلم ســینمایی «تگزاس» خبر داد .او درباره تأخیر در اکران «دینامیت»
گفت :بعد از اتفاقاتی که برای فیلم «رحمان  »۱۴۰۰افتاد وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی کمی ســختگیرتر شــده و در حالی که ما قرار بــود پروانه نمایش فیلم
خود را در بهار بگیریم اما ارشــاد دوباره اصالحاتی به فیلم وارد کرد و ما نیز آن
اصالحات را انجام دادیم و در اولین زمان مناسب فیلم را اکران میکنیم.

حضور زوج هنرمند در یک نمایش

رضا ثروتی در نمایش «جنایت و مکافات» ،رابطه عاشــقانه راســکولنیکف با
ســونیا را با بازی گرفتن از مینا ســاداتی و بابک حمیدیان به نمایش گذاشــته
اســت .این دو بازیگر که زن و شوهر هســتند ،روی صحنه توانستهاند رابطهای
باور پذیر را از دو شخصیت اصلی نمایش ارائه دهند.

روایت موسیقایی نادر مشایخی از زندگی پدرش

ارکســتر ملی ایران در آیین نکوداشــت زنده یاد جمشید مشایخی و با رهبری
نادر مشــایخی به روی صحنه میرود .در این رویداد اثر نادر مشــایخی (فرزند
جمشــید مشــایخی ،آهنگساز و رهبر ارکســتر) با نام «افســوس همه عمر دیر
رســیدیم» توســط نوازندگان ارکســتر ملی ایران و به رهبری نادر مشــایخی به
همراهی شــاهنامهخوانی و موســیقی زورخانه اجرا میشــود .این مراســم به
همت فرهنگســتان هنر و همکاری بنیاد رودکی ،خانه سینما ،بنیاد سینمایی
فارابی ،سازمان زیباسازی شهر تهران ،موزه سینما و بنیاد آفرینشهای هنری
یشود.
نیاوران روز دوشنبه  ۲۷خرداد از ساعت  ۱۸برگزار م 
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گفتوگو با «یوشیفوسا ِسکی» ،ایرانشناس ژاپنی به انگیزه کسب بیستوششمین جایزه دکتر محمود افشار یزدی

ِ
فرهنگ ایرانی؛ از سهتار تا ُم َر َّقع
مفتون
ِ
حمیدرضا محمدی

خبرنگار

چنــد ایرانشــناس ژاپنــی و اصــاً
خارجــی را میتــوان ســراغ گرفت که
موســیقی ایرانی را خوب بداند و حتی
خــوب بنــوازد .او اما چنین اســت؛ در
دانشــگاه تهــران ،موســیقی خوانــده
و ســهتاِر ایرانــی را آنچنــان کــه باید و
شــاید مینــوازد .جــز این البتــه ،بیش
از نیم قرن میشــود که ذهــن و زبان و
ضمیــرش بــا زبــان فارســی و فرهنگ
ایران گره خورده است ،از آن گرههای
کــور کــه گسســتی بــه آن راه نیســت و
مضاف بر ایــن ،آثار هنری ایرانی چون
مرقعــات را هــم نیک میشناســد و هر
آنچــه نظــر میدهــد صائــب اســت.
و ایــن همــه در وجــود «یوشیفوســا
ســکی»( )Yoshifusa Sekiجمــع
اســت کــه  21نوامبــر ســال گذشــته
میــادی 70 ،ســاله شــد و حــاال قــرار
اســت ،عصر فردا(جمعه  24خرداد)،
بیستوششــمین جایــزه تاریخــی و
ادبــی دکتر محمــود افشــار یــزدی ،به
پاس  52ســال همت و حمیتش برای
زبــان فارســی و وحــدت ملــی ایــران،
در کانــون زبــان پارســی واقــع در بــاغ
موقوفــات دکتــر محمود افشــار یزدی
به او اهدا شــود .جایــزهای که پیشتر و
در ســالیان گذشــته به ایران شناســان
خارجــی چــون :ریچــارد فــرای ،ژیلبر
الزار و هانــری دوفوشــه نیز اهدا شــده
است .گفتنی است که ســکی با استاد
ایرج افشار ،دوستی چهل ساله داشت
و حــاال در ایــن مجلس جایــش خالی
خواهــد بــود .گفتوگوی «ایــران» با
این ایران شناس ژاپنی را میخوانید.
ëëآقــای ســکی! در مــرور زندگــی
ایرانشناسان ،همیشــه ،جرقه آشنایی
آنهــا بــا نــام ایــران و فرهنــگ و مردم
آن مهمترین اتفاق بوده اســت .شــما
چگونه با ایران آشنا شدید؟
شــاید برایتان جالب باشد بدانید من
تــا پیــش از ورود بــه دانشــگاه ،هیــچ
شــناختی از ایــران نداشــتم و چــون
علــوم انســانی را بیشــتر از رشــتههای
مهندســی و پزشکی دوســت داشتم،
بــه ســراغ رشــته خاورشناســی رفتم،
یعنــی خیلــی اتفاقــی و آشــناییام با
زبــان فارســی ،از آن هــم اتفاقیتــر

بــود؛ ما باید در همان ســال اول ،یکی
از زبانهــای آســیایی یعنــی فارســی،
عربــی ،هنــدی و چینــی را انتخــاب
میکردیم .چینی را دوســت نداشتم.
شــهر مــا یعنــی هیتاچــی()Hitachi
صنعتــی بــود و هندیهــا بــرای آنکه
دوره ببینند ،زیاد بــه آنجا میآمدند.
در همــان بچگــی شــنیده بــودم
هندیهــا کــه خریــد میکردنــد چانه
میزدند و این در ژاپن مرســوم نبود و
البته نمیدانستنم ایرانیها هم چانه
میزنند .به همین دلیل ،هندی را هم
دوست نداشتم .نام عربی را بهخاطر
هزارویک شب شنیده بودم ،اما حتی
نام زبان فارسی را هم نشنیده بودم و
حتی نمیدانســتم پرشیا همان ایران
اســت .و میان این دو ،شاید احمقانه
بهنظر برســد اما ،تنها به ســبب آنکه
که آهنگ کلمه فارســی دلنشین بود،
انتخابــش کــردم .امــا بعــداً فهمیدم
یکــی از شــیرینترین زبانهــای دنیــا
اســت .حتــی فکــر میکــردم چــون
خاورمیانــه اســت ،زمســتان نــدارد و
نمیدانســتم کــه زمســتانهای ایران
از ژاپــن ســردتر اســت .و حــاال بیــش
از  50ســال اســت کــه عمرم بــا ایران
گــره خــورده اســت .امــا در همیــن
اثنــا ،بهطــور اتفاقــی بــه مجموعهای
از صفحــات موســیقی خاورمیانــه
ازجملــه صفحــه موســیقی ایرانــی
برخوردم و وقتی آن صفحه موسیقی
تار احمــد عبادی بود را
ایرانی که ســه ِ
گوش کردم ،حس کردم با دیگر ملل
قابل مقایســه نیســت و با خود گفتم،
کاش بتوانــم روزی بــه ایــران بــروم و
سهتار یاد بگیرم.
ëëفارسی را چگونه آموختید؟
ابتدا با دستور زبان فارسی آن لمبتون
کــه البتــه بــه انگلیســی بــود و بعد در
سال دوم نثر ساده شروع شد و برخی
کتابهای درسی ایران را خواندیم.
ëëچنــد نفــر در آن زمــان ،فارســی
میخواندند؟
درآن زمان حدود  50دانشــجو رشــته
خاورشناســی میخواندنــد کــه  12نفر
آنها فارســی را انتخــاب کردند که تنها
من ادامه دادم.
ëëآموختن خط و زبان فارسی برایتان
دشوار نبود؟
البتــه ،خیلــی ســخت بــود .کالس
فارسی برایم شــیرین بود اما خواندن

و نوشــتن خــط فارســی واقعــاً برایــم
ســخت بــود امــا مــن خســته و ناامید
نشدم.
ëëلیســانس را در چــه ســالی بــه پایان
رساندید؟
مــن درســم را در ســال  1967آغــاز
کردم اما ســه ســال بعــد ،اســتادم به
مــن پیشــنهاد داد در طــرح مبادلــه
دانشــجویی میتوانــم به ایــران بروم.
بســیار اســتقبال کــردم و دعوتنامــه از
دانشــگاه پهلــوی شــیراز رســید و در
دســامبر همان ســال به ایــران آمدم.
اما در آنجا نمانــدم چون گفتند اینجا
به انگلیســی درس داده میشــود و تو
چون نه فارسی میدانی ،نه انگلیسی،
بهتر اســت به دانشــگاه تهران بروی و
من یک ماه بعد به آنجا رفتم .قاعدتاً
بایــد در دانشــگاه تهــران ،مانند دیگر
خارجیهــا ،زبان فارســی میآموختم
اما مــن تغییر رشــته دادم و تقاضایم
برای رشته موسیقی را مطرح کردم.
ëëبههمان دلیل که شــیفته سهتار شده
بودید؟
بله و البته من در ژاپن گیتار کالســیک
میزدم و دوســت داشــتم گیتاریست
شــوم .پس موســیقی در وجودم بود و
ضمناً ادبیات دوســت نداشتم .ایران
یکی از زادگاههای ساز در جهان است
و حتی گفته میشــود بعضی سازهای
قدیــم ژاپــن از ایــران آمده اســت .در
نتیجه من از ترم دوم ســال تحصیلی
 ،1350رســماً دانشــجوی موســیقی
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
شــدم .دربــاره آینده هیچ فکــر نکرده
بودم و چندان برایم مهم نبود .عالقه
داشــتم در ایــران ســه تار یــاد بگیرم و
برایــم ایــن تغییر رشــته جــذاب بود.
چند نفر مانند من پیدا میکنید؟!
ëëبرای ایرانیها عجیب نبود؟
حتمــاً عجیب بــود اما همه دوســتان
ایرانــیام بــه مــن کمــک میکردنــد.
آن زمان که من وارد دانشــگاه تهران
شــدم ،دوره طالیــی رشــته موســیقی
بــود و بهتریــن اســتادان و نوازندگان
بعــدی در آن دوره رشــد کردنــد.
داریــوش طالیــی همدوره مــن بود و
خیلــی کمکــم میکــرد .باالتریهای
مــن محمدرضــا لطفــی و حســین
علیزاده بودند .اگر اشــتباه نکنم سال
بعد از من علیاکبر شــکارچی و عطا
جنگوک آمد و دو ســال دیرتر پشنگ
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کامــکار و پرویز مشــکاتیان .آن موقع
رشته موسیقی فقط لیسانس داشت
اما نمیخواستم فارغالتحصیل شوم
و بروم ،میخواســتم باز هم دانشجو
باشــم و اســتفاده کنم .همــه واحدها
را هــم گذرانــده بــودم امــا پایاننامه
را ننوشــته بــودم .گذرانــدن واحدهــا
ســخت نبــود ولــی ادبیــات فارســی
اجباری دشوار بود .سر بقیه کالسها
میرفتــم حتــی اگــر واحــد نداشــتم.
زمانــی که نورعلی خــان برومند زنده
بود ،در کالسش مینشستم و ردیفی
کــه قبــاً زده بــود را دوبــاره مــیزدم
و دوســت داشــتم بــا او حــرف بزنم.
روزی از دبیرخانه دانشــگاه گفتند اگر
فارغالتحصیل نشوی ،اخراج خواهی
شــد .دوره لیسانس شــش سال بود و
مــن درنهایــت در هفــت ســال تمام
کردم و پایاننامهام را نوشتم.
ëëموضوع پایاننامه چه بود؟
شــرح بــاب ثانــی مقاصدااللحــان اثر
عبدالقــادر مراغهای .من اســتعدادی
در اجرای موســیقی ندارم و خودم که
سهتار میزدم و گوش میکردم حس
میکردم چقدر بد اســت .در موسیقی

همــه اخــاق و شــخصیت نوازنــده
معلــوم میشــود .از قبل امــا به متون
قدیم عالقه داشــتم و تصمیم گرفتم
به جــای ســهتار روی همیــن موضوع
با راهنمایی دکتر مهدی برکشــلی کار
کنــم .فهــم آن در ابتدا برایم ســخت
ولــی به مــرور فهمیدم و توانســتم آن
را به نثر امروزی ســاده درآورم ،جمله
بــه جملــه شــرح نوشــتم .برکشــلی
میدانســت که دوســت ندارم به ژاپن
برگــردم و میخواهــم اینجــا بمانم و
روی موســیقی کار کنم و ســهتار را هم
بیشــتر یــاد بگیــرم ،پیشــنهاد داد بــه
انســتیتوی تحقیقات موسیقیشناسی
فرهنگســتان ادب و هنــر بــروم کــه در
کشــاورز فعلــی بود کــه خودش
بلــوار
ِ
مدیر آنجا بود.
ëëپس در این زمان هنوز انقالب نشــده
بود.
خیر ،ســال  1356بود .البتــه اتفاقاتی
در حال وقوع بود و حتی حوادث قم و
تبریز رخ داده بود.
ëëیعنــی شــما در قلــب انقــاب ایران
بودید.
بلــه و بواقــع قدرت مردم را شــناختم

چــون مــردم ایــران نمیخواســتند
مقابــل امریکاییها ســر خــم کنند .در
ژاپن هیچ وقت انقالب نشــده است و
میخواهم بگویم حتی انقالب ِمیجی
هم ،انقالب نبود.
ëëوقتــی بازگشــتید ،بــه چــه فعالیتــی
مشغول شدید؟
در کتابخانــه شرقشناســی کــه
معتبرتریــن کتابخانــه شرقشناســی
ژاپــن و یــک نهــاد مســتقل اســت،
طــی یــک ســال ،کتابهــای فارســی
را فهرســت کــردم .ســپس ،بــه
تدریــس زبــان فارســی در دانشــگاه
توکایــی( )Tokai Universityکــه
درس خوانــده بودم ،مشــغول شــدم
که تا ســال  2016ادامه داشــت و خود
را یک ســال پیش از موعد بازنشســته
کردم.
ëëشــما حــدود یــک ســالی هســت که
در ایــران حضــور داریــد .از موضــوع
فعالیــت پژوهشــی کــه ســرگرم آن
هستید ،بگویید.
مــن چون بــه ُ
«م َرَّقــع» عالقــه دارم و
کار میکنــم ،روی مرقعــات دانشــگاه
تهــران کار میکنــم تــا در نهایــت
فهرستی از آن آماده کنم.
ëëشــاید بد نباشــد ،توضیح مختصری
هم درباره مرقع بدهید.
ُم َرَّقــع کــه در متــون قدیــم توضیــح
داده شــده ،قطعــات خوشنویســی
یــا نقاشــی بودنــد کــه در  400ســال
پیــش به صورتــی نفیــس جمعآوری
میکردند .در گذشته در این سرزمین
بــرای نگهــداری آثــار هنــری ماننــد
خوشنویســی و نقاشــی وســیلهای
نداشــتند و مرســوم هــم نبــود.
درصورتیکــه اروپاییهــا آنهــا را در
قــاب میگذاشــتند یــا چینیهــا و بــه
تبع آن ژاپنیها طومــاری روی پارچه
نفیس درســت میکردند و آثــار را به
آن الصاق میکردند .حدود  400سال
پیــش ،در اوایــل دوره تیمــوری بــود
کــه اولین بــار همــه آثار خوشنویســی
و نقاشــی را حتــی اگر مچالــه و خراب
شــده بــود ،روی کاغــذ ســالم الصــاق
میکردنــد بعــد آنهــا را پــس از
جمــعآوری ،ماننــد کتــاب صحافــی
کرده ،همان موقــع مرمت میکردند
و روی کاغــذ دیگری میچســباندند و
وقتــی به انــدازه کافی جمع میشــد،
تجلید صورت میگرفت.

بازار داغ کنسرتها در روزهای پایانی بهار

شبهای پرفروغ موسیقی در سراسر ایران

ایرنا

«ایران»:با نزدیک شدن به روزهای پایانی
فصل بهــار و آغــاز تعطیالت تابســتانی،
بــازار کنســرتهای موســیقی در تهــران و
شهرستانها بسیار داغ شــده است؛ البته
بــا ایــن تفاوت کــه ایــن بار قیمــت بلیت
کنسرتها افزایش قابل توجهی پیدا کرده
تا آنجا که برخی کنســرتهای موســیقی
پــاپ بــا بلیتهــای  185هــزار تومانی به
فروش میرسند .حاال باید دید با تصویب
قانــون اختصــاص  10درصــد از درآمــد
اجراهــای صحنــهای بــرای ســاماندهی
فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری ،چــه
سرنوشــتی در انتظار هنرمنــدان و در کل،
پروســه کنســرتگذاری اســت! هرچند با
همه اینها اجرای کنســرتهای موســیقی
همچنــان برقــرار اســت و ظاهــراً کاهش
کمــی چندانــی در ایــن زمینــه به چشــم
ّ
نمیخــورد .در ایــن مجــال بــد ندیدیــم
نگاهــی بیندازیم به برخی کنســرتهای
موسیقی قابل توجه در آخرین شبهای
بهاریپایتخت.
ëëموسیقیکالسیکوسنتی
ارکســتر ســمفونیک تهــران بــه رهبــری
شــهداد روحانی تازهترین اجــرای خود را
طی ســه شــب  23 ،22و  24خرداد ماه در
تاالر وحدت روی صحنه میبرد .این اجرا
به همراه گروه کر شهر تهران به سرپرستی
مهدی قاســمی خواهــد بود و قرار اســت
سمفونی شماره  9بتهوون باردیگر شنیده
شــود .رســیتال پیانــو فریــدون ناصحــی
هــم  24خــرداد مــاه بــا اجــرای اتودهــای
ســمفونیک شــومان و  24پرلود شوپن در
تاالر وحدت برگزار می شود.
کنسرت ارکســتر نوجوانان و جوانان ایران
با عنوان شــب کنســرتهای موتزارت 24
خرداد ماه در تاالر رودکی اجرا میشود.
کنســرت گروه «بانگ نــو»  23خــرداد در
فرهنگسرایارسبارانرویصحنهمیرود.
در بخــش موســیقی بانــوان هــم گــروه
موســیقی «مــارال» بــه سرپرســتی و
خوانندگــی مارال شــعاعی و بــا همکاری

گــروه دف نــواز  27خــرداد مــاه در
فرهنگسراینیاوراناجرایبرنامهخواهند
داشت .رســیتال آواز کالسیک گروه ستاره
دنبالهدار با عنوان «آرزو کن» با هنرمندی
نادیا بیســترویچ ویژه بانوان  29خرداد ماه
در فرهنگســرای نیــاوران برگزار میشــود.
ارکســتر ملی ایران هم با رهبری میهمان
سهراب کاشف به خوانندگی حسامالدین
سراج  31خرداد ماه در تاالر وحدت اجرای
برنامه خواهد داشت .شب عاشقان بیدل،
طلــوع ،دل آرا ،توحید ،نشــان بینشــان و
باد صبا به آهنگسازی همایون رحیمیان،
هزار دستان به آهنگسازی مرتضی حنانه
و دایره به آهنگسازی حشمت سنجری از
جمله قطعاتی هستند که در این کنسرت
یشود.
اجرا م 
ëëبخشموسیقیپاپ
در بخش موسیقی پاپ هم خوانندههای
پرمخاطــب این ژانر از موســیقی با اعالم
خبر اجرای کنسرتهای خود در فضاهای
مجازی توانســتهاند برنامههای خود را در
روزهای دیگر تمدید کنند.
احســان خواجه امیــری تازهتریــن اجرای
خــود را در تاریخ  26خرداد ماه در ســالن
میالد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار
خواهــد کرد .پیش از این کنســرت خواجه
امیری در  21خرداد ماه و در همین ســالن
برگــزار شــده و بلیت این کنســرت تا 185

هزار تومان هم به فروش رسیده است.
فــرزاد فرزیــن دیگــر خواننــده موســیقی
پــاپ پــس از مدتهــا دوری از صحنــه 23
خرداد ماه طی دو ســانس در سالن میالد
نمایشگاهبینالمللیتهراناجرایبرنامه
خواهــد داشــت .محســن ابراهیــمزاده
خواننــده نســل جوان موســیقی پــاپ که
ایــن روزها طرفداران بســیاری پیــدا کرده
اســت کنســرت خــود را طی دو ســانس و
در تاریــخ  25و  31خــرداد درســالن مرکز
همایشهــای بــرج میــاد تهــران روی
صحنــه میبرد .مهــدی دارابــی خواننده
گــروه موســیقی هــوروش  25خــرداد در
دو ســانس و در ســالن میــاد نمایشــگاه
بینالمللی تهران اجــرای برنامه خواهد
داشت .مهدی جهانی نیز  28خرداد ماه
در دوســانس تازهتریــن اجرای خــود را در
مرکزهمایشهایبرجمیالدتهرانبرگزار
میکنــد .کنســرت آذربایجانــی داریــوش
دهــری  28خــرداد مــاه در فرهنگســرای
نیاوران برگزار میشود .گروه موسیقی دال
هــم  29خــرداد مــاه در تاالر وحــدت روی
صحنهمیرود.
ëëاجرایشهرستانها
بــا وجــود حاشــیههای گرانــی بلیــت
کنســرتها در نیمــه نخســت ســال 98
اجرای کنسرت در شهرستانها از استقبال
بســیار خوبــی برخــوردار بــود .محســن

ابراهیــمزاده  23خــرداد در تــاالر رودکــی
شهر اصفهان 26 ،خرداد در سالن شهید
آوینــی بندرعبــاس 27 ،خــرداد ســالن
تربیــت بدنی بندرلنگه  -شــهدای خلیج
فــارس و  30خرداد ماه در ســالن ســینما
تئاتر چمران اجرای برنامه خواهد داشت.
بهنــام بانــی دیگــر خواننــده پرطرفــدار
موســیقی پــاپ  23و  24خــرداد مــاه در
ســالن فرهنگســرای شــهرکرد 25 ،و 26
خــرداد در تــاالر رودکــی شــهر اصفهــان،
 27و  28ســالن حافظ شــیراز و  29خرداد
طی دو ســانس در ســالن همایــش  9دی
شهرستان هشــتگرد روی صحنه میرود.
گروه موســیقی داماهی  23خرداد ماه در
ســالن شــهید آوینــی بندرعبــاس اجرای
برنامه دارد.
کنســرت گــروه ایــوان بنــد  23خــرداد در
سالن شــهرداری آرادان 24 ،خرداد سالن
همایش خلیج فارس شهرستان شهریار
و  30خــرداد تــاالر ترنــج کنــگان اجــرای
برنامه دارد .کنســرت موسیقی ماکان بند
 23خــرداد در مجموعه ورزشــی کارگران
زاهدان و  28و  29خرداد تاالر لیان بوشهر
روی صحنــه میرونــد .گــروه موســیقی
ققنــوس  23و  24خــرداد بــه سرپرســتی
مرتضــی ســعیدی راد شــبهای فرامرز
پایور را در ســالن شهید آوینی رودسر30 ،
خرداد ســالن مهیار دیلمی اداره فرهنگ
و ارشــاد اســامی ســیاهکل و  31خــرداد
در ســالن اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
انزلی اجرا میکند .حجت اشــرفزاده 24
خرداد در سالن سیتی سنتر اصفهان و 31
خــرداد تاالر شــهرزاد «الهیجــان» اجرای
برنامه دارد .علی زند وکیلی هم در تاریخ
 24خــرداد در تــاالر مجلل رشــت اجرای
برنامــه دارد .حمیــد هیراد  24خــرداد در
فرهنگســرای بوعلــی ســینا همــدان و 29
خرداد در سالن سیتی سنتر اصفهان روی
صحنه میرود .امیــد حاجیلی  24خرداد
در ســالن «همایش منطقه آزاد انزلی »2
اجرای برنامه دارد.

